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ONTWERPPRAKTIJKEN
Trailer

In 2020-2021 hebben de gezondheidscrisis
en de pandemie ertoe bijgedragen dat
onze leef- en werkgewoonten ter discussie
zijn komen te staan. Het isolement, de
afstand, de immobiliteit en de annulering
van internationale evenementen hebben
de rol van de virtuele ruimte bevestigd bij
het tot stand komen van uitwisselingen,
contacten en de organisatie van
professionele ontmoetingsplatforms.
Maar de bezinning van de Belgium is Designpartners, na 10 jaar activiteit, is niet alleen
een moedig antwoord op de gevolgen van
het coronavirus. De keuze om voor één
keer af te zien van het tentoonstellen van
objecten en de voorkeur te geven aan de
produktie van een “immaterieel” medium is
het teken van diepere verandering. Dit project
is erop gericht aspecten van design over te
brengen die zelden worden waargenomen
in een tentoonstellingscontext, waar de tijd
besteed aan het begrijpen van een object
zeer beperkt is en vaak wordt verstoord
door de vraatzucht die kenmerkend is voor
seriebezoeken aan beurzen en Design Weeks.
The object becomes. is de titel van de film
die Belgium is Design gepresenteerd op
de Milan Design Week in 2021 en die een
jaar lang de wereld rond zal reizen.
Ontstaan uit de ontmoeting tussen Giovanna
Massoni, curator, en Alexandre Humbert,
ontwerper en regisseur, vertelt deze film het
verhaal van Belgisch design in een historisch
en bepalend moment voor zijn rol in de
maatschappij. Gefilmd tussen februari en april
2021, van het ene uiteinde van België naar het
andere, wordt film de meest geschikte taal
om het nieuwe lexicon van Belgisch design
te vertellen en om de benaderingen, ideeën,
contexten, samenwerkingen en gebaren rond
de creatie van een object zichtbaar te maken.
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Alexandre Humbert heeft een unieke
methodologie ontwikkeld die bestaat uit
het analyseren, desintegreren en in vraag
stellen van de manier waarop voorwerpen
worden voorgesteld in een tijdperk waarin
schermen voortdurend in aantal toenemen.
Zo is hij geïnteresseerd in de emotionele
relaties die bestaan met al de voorwerpen die
ons omringen, hun plaats in onze wereld. Hij
schrijft en bouwt cinematografische objecten.
Een cinematografisch object neemt de
vorm aan van een film of een installatie
die bestaat uit een dialoog tussen de
praktijk van het ontwerpen en die van de
film, waarbij de ontleding van deze twee
disciplines, die veel meer gemeen hebben
dan men zou denken, wordt bevorderd.
We hebben het hier niet over het object
als secundaire acteur in een film, zoals
het geval was met de afstandsbediening
van Michael Haneke, het nachtkastje van
Andrei Tarkovski, het opklapbed van Stanley
Kubrick of de ladder van Bruno Dumont.
Een cinematografisch object vertrekt van
een object om een verhaallijn te trekken die
eigen is aan zijn verhaal, op het moment
en de plaats waar het wordt gefilmd - het
is de hoofdrolspeler. De film wordt dan
een materiaal op zich, dat de ontwerpercinematograaf modelleert, op maat maakt
en structureert om verhaallijnen, kaders en
formaten op te zetten die rechtstreeks door
de voorwerpen zelf worden gedicteerd.
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THE OBJECT BECOMES.
DE FILM
Trailer

BELGIUM IS DESIGN
PRODUCTIE
FILM GEREGISSEERD DOOR

ALEXANDRE HUMBERT
C U R AT O R P R O D U C T I E

G I O VA N N A M A S S O N I
MUZIEKCOMPOSITIE

ARNAUD PUJOL
D U U R VA N D E F I L M

30’

Een welwillend geheel van goede praktijken
gericht op circulariteit, hergebruik,
regeneratie van hulpbronnen, nieuwe
organisatie- en productiemodellen, getuigt
van de belangrijkste kwaliteit van design:
het vermogen om een hele reeks intenties
en benaderingen te laten samenkomen
in een object (in de breedste zin van het
woord), waarbij verschillende gedachten en
verschillende sectoren met elkaar worden
verbonden. België stelt dit communicatieschip
op voorbeeldige wijze open.
De film is een echte excursie in de rijke en
gevarieerde topografie van design in België
en is veel meer dan een medium. Het is geen
documentaire die het goede ontwerp viert
als een vector van oplossingen, want dit werk
is een lofzang op het experimenteren met
mogelijkheden, op het prospectief bevragen
en op het belang van de context (ruimtelijk,
sociaal, ecologisch, economisch, cultureel) als
een primordiale waarde van het ontwerp.
We gaan ervan uit dat het object (het ontwerp)
een variabele, veranderende identiteit
heeft. Maar bovenal maakt het voorwerp
integraal deel uit van een ecosysteem dat
het te allen tijde levend en kwetsbaar maakt.
Het object is een beweeglijk, vrij artefact,
reizend tussen verleden en toekomst,
private en publieke ruimte, materialiteit en
immaterialiteit. Het behoort niet langer toe
aan de ontwerper of aan de industrie, want
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THE OBJECT BECOMES.
DE FILM

het is van nature een openbaar lichaam:
het ontstaat uit individuele en collectieve
ervaring, het gaat van de ene hand op de
andere over, het past zich aan of regenereert
zichzelf. Het werk is (weer) open - zoals
Umberto Eco wenste. (Opera aperta, 1962)
De voorwerpen worden voorwendsels om
de opnamelocaties te bepalen waarin het
verhaal is geïntegreerd. 9 objecten, ontworpen
door 9 Belgische ontwerpers en bedrijven,
vormen de context waarin de film zich
afspeelt. Deze 9 verhalen smelten samen tot
een eenheid van ruimte en tijd, en vormen
zo één stem die door allen wordt gedeeld.
Water, vuur, lucht, bomen, machines, afval,
materialen, mensen - maar dan enkel
hun handen, naast andere hulpmiddelen.
Stedelijke en landelijke centra, fabrieken
en natuurgebieden, ziekenhuizen en serres,
werkplaatsen en laboratoria. Regen en zon.
Dag en nacht. Binnenopnames en reizen
buiten. Alles versmelt tot een polyfoon geheel.
Gedurende 30 minuten worden visuele
sequenties, muziek, geluiden en woorden
(fragmenten uit de interviews die op de
website zullen worden gepubliceerd)
met elkaar verweven om leven te
geven aan een proteïsche visie die ons
aanspreekt over verantwoordelijk design,
schoonheid en het algemeen welzijn.
De verhalen staan niet los van elkaar, maar
dialogeren met elkaar. De verhalende
draad onderstreept telkens de ontmoeting
tussen de woorden, de praktijken, de
instrumenten en de contexten.
Het is een film die de wereldsheid van
voorwerpen viert, “dat wil zeggen,
hun aard, die bestaat in hun vermogen
om binnen te treden in en doorkruist
te worden door al het andere.”
(Emanuele Coccia, Het leven van planten).
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Afgegraven aarde van bouwterreinen wordt
bouwmateriaal, kleipleisters voor de afwerking
van muren en samengeperste leemstenen
voor muren, meubels, ovens, ... (BC MATERIALS)
Low tech high en toegankelijke eenvoudige
innovatie, met en voor zorgorganisaties.
Met behulp van medische fablabtechnieken creëren ontwerpers en
professionals in de gezondheidszorg
aanpasbare systemen die het werk, het
management en de relaties met patiënten
vergemakkelijken. (D4E1 / MAKERHEALTH)
Het hout bewerken, de fysieke inspanning
is een aanvulling op de ambachtelijke
technieken. Zo wordt de essentie van de
natuur in het hart van de bossen in de Hoge
Venen onthuld. (KASPAR HAMACHER)
Fragmenten uit de natuur, lichtgevende
pigmenten, algoritmen en alchemie
borduren voort op textieloppervlakken
en transformeren deze tot behaaglijke
ervaringen. (GENEVIÈVE LEVIVIER)

EÉN VERHAAL,
NEGEN PRAKTIJKEN.

Een open modulair bouwsysteem dat
circulaire materiaalstromen bevordert en
hergebruik en reparatie vergemakkelijkt,
een fysiek platform en een digitale
database die de co-creatie en aanpassing
van elementen en objecten voor lokale
fabricage mogelijk maakt, toegankelijk voor
iedereen. (OS_STUDIO / OPENSTRUCTURES).
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EÉN VERHAAL,
NEGEN PRAKTIJKEN.

Het ontwerp richten op de vermindering
van het waterverbruik, het gebruik
van ecologische materialen en lokale
productie, dat zijn de waarden die een
verantwoordelijke industrie verkondigt. (RVB).
Het hergebruik van glas in elektrische en
elektronische apparatuur; onderzoek dat
vorm krijgt en zich toont als een evoluerend,
veranderlijk en diep esthetisch object.
Ontwerpen gebeurt in alle stadia: actie en
verkenning, afvalinzameling, schrijven en
documenteren, ruimtelijke installatie en
productie van gerecycleerde glasobjecten.
(STUDIO PLASTIQUE / COMMON SANDS).
Portretobjecten die in staat zijn verhalende
en emotionele ruimten te construeren
en empathie te stimuleren. Een
onbeweeglijke stoel breidt zich uit in de
ruimte en neemt ons mee naar elders.
(ROEL VANDEBEEK / OBJET PORTRAIT).
De ontwerper heeft geen vaste werkplek, maar
beweegt en verbindt zich, vergemakkelijkt
samenwerkingsverbanden, begeleidt,
verzamelt menselijke en natuurlijke
hulpbronnen. Dit is het verhaal van een
biogebaseerd materiaal dat beschikbaar
wordt gesteld aan de gemeenschap van
ontwerpers en bedrijven die samen een
nieuwe generatie circulaire voorwerpen zullen
creëren. (SEP VERBOOM – LIVABLE / ONTKETEN).
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Alexandre Humbert (1989, FR) is een
ontwerper en regisseur die cinematografische
objecten schrijft en bouwt. Hij studeerde
in 2011 af aan de ESAD Reims (FR) en in
2013 aan de Design Academy Eindhoven
(NL), en werkt sindsdien samen met talrijke
designstudio's en culturele instellingen
om objecten te ensceneren via zijn films.
Zijn inzicht in het ontwerpproces leidt hem
naar het verkennen van de intieme relatie
die bestaat tussen Mensen en Objecten
door middel van installaties, ficties,
documentaires en experimentele films.
Zelf pendelend tussen Parijs en Amsterdam,
wordt zijn werk internationaal gerespecteerd
en maakt deel uit van de collecties van
het Design Museum Gent (BE), het Musée
des Arts Décoratifs Paris (FR) en MUDAM
Luxembourg (LU). Naast zijn praktijk
doceert hij filmconstructie aan ENSCI Les
Ateliers en de Design Academy Eindhoven
en geeft hij lezingen over dit onderwerp
aan tal van designscholen in Europa.

GROTE WERKEN

ALEXANDRE
HUMBERT

White Sheep Black Dream, 28min, 2013
Object Interview, 19 films, 1min, 2017-2019
The Unchosen, film, 11min, 2018
The Door, film installation, 8min, 2018
Sleeping Beauties, film, 6min, 2019
Les Impatients, film, 10min, 2020

www.alexandrehumbert.com
ig : @studio_alexandrehumbert
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Giovanna Massoni (geboren in Milaan,
woont in Brussel) is een onafhankelijke
curator en consultant die werkt op het
gebied van design en beeldende kunst.
Zij is voortdurend op zoek naar
samenwerkingsmethodologieën en
innovatieve vormen die de culturele en
sociale waarde van design het best kunnen
valoriseren en communiceren. Zij is een groot
voorstander van deze praktijk vanwege het
vermogen om de openheid, netwerkvorming
en interdisciplinaire samenwerking te
faciliteren die vandaag de dag onmisbaar
zijn voor de constructie van een nieuw
ecosysteem van waarden en objecten.
Sinds 2006 werkt ze samen met Belgium is
Design en zijn partners voor de organisatie,
communicatie en curatie van tentoonstellingen
tijdens de designweek van Milaan. In
2006, 2008, 2015 was zij gastcurator bij
de Internationale Design Biënnale van
Saint-Étienne (FR). Ze werkte samen met
de DesignSingapore Council voor de Milan
Design Week 2008. In 2009 en 2011 was
zij adviseur voor het EESC (Europees
Economisch en Sociaal Comité) voor de 1ste
en 2de editie van de Sustainable Design
Award. Sinds 2012 is ze verantwoordelijk
voor de artistieke leiding van RECIPROCITY,
de internationale designtriënnale voor
sociale innovatie in Luik (BE). In 2020 was
zij curator van het POC Circular Economy
House, als onderdeel van Lille Metropole
2020 (FR), World Design Capital.
Sinds 2007 wordt zij uitgenodigd om deel
te nemen aan designjury's en internationale
conferenties. Onder de meest recente:
Eco Solidarity - Wanted Design / ICFF in
2021, New York (US); Helsinki Design Week
in 2018 (FI); Design Canberra - Special
guest in 2016 (AU). Sinds een jaar werkt
zij samen met ENSCI Les Ateliers, Parijs
en ENSAV La Cambre, Brussel, voor de
pedagogische ondersteuning van studenten.

ig : @giovanna_massoni
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DESIGNERS
AND BRANDS

B C M AT E R I A L S
www.bcmaterials.org

D4E1
www.designforeveryone.howest.be

K AS PA R H A M AC H E R
www.kasparhamacher.be

GENEVIÈVE LEVIVIER
www.apluszdesign.eu

OPENSTRUCTURES
www.openstructures.family

RVB®
www.rvb.be

SEP VERBOOM
www.livable.world

STUDIO PLASTIQUE
www.studioplastique.be

R O E L VA N D E B E E K
www.itsaroel.com
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BC MATERIALS werd in oktober 2018 opgericht door Ken
De Cooman, Laurens Bekemans, Nicolas Coeckelberghs
& Wes Degreef. Deze start-up transformeert uitgegraven
aarde (officieel een 'afvalstof') in kleipleisters,
geperste leemblokken en stampleem. Dit zijn mooie
en perfect circulaire bouwmaterialen die op een
C02-neutrale manier geproduceerd kunnen worden.
BC MATERIALS produceert circulaire bouwmaterialen,
gebaseerd op uitgegraven aarde, om afval en de negatieve
impact van de bouwsector bij ontginning, productie, transport
en end-of-life te verminderen. Niet alleen hebben de
materialen een veel lagere ecologische voetafdruk, maar ze
verbeteren ook de gezondheid van bewoners en gebruikers,
door een betere akoestiek, vochtregulering en luchtkwaliteit.
Ze kunnen oneindig lang voor 100% hergebruikt worden.

www.bcmaterials.org
ig : @bcmaterials_org

Het team is veelzijdig en wisselt vaak van rol: van
fabrikanten, architecten, bouwers en ontwerpers tot
consultants, onderzoekers en materiaalexperts. Hun
missie varieert van co-constructie van kleiwanden en
-staven, ontwikkeling van kleipleisters, verbetering van
bouwstenen, tot coaching van architecten, aannemers en
studenten, met een constante focus op impact en schoonheid
om de bouwsector naar een schoner pad te duwen.

fb : BC materials
in : bcmaterials
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Jaar van creatie :
2019-2020
Designers :
Ken De Cooman,
Nicolas
Coeckelberghs,
Bregt
Hoppenbrouwers,
Victoria Caubet,
Julia Renones,
Anton Maertens,
Jasper Van der
Linden,
Pepe Soler.

1 - Brusseleir kleipleister - 25
kg, 333 kg, 1 ton.
Toe te passen in
talloze vormen.

2 - Briquette geperste leemsteen 9cm (± 3mm) x 29,5 cm
(± 1mm) x 14cm (± 1mm)

2

3 - Kastar - stampleem
- (333 kg, 1 ton):
om structureel toe
te passen en te
stampen als muren en
vloeren of ze kunnen
gebruikt worden om
meubelen te maken.
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designforeveryone.
howest.be

D4E1 - DESIGN FOR (EVERY) ONE is een micro living
lab aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest).
Het lab doet praktijkgericht onderzoek naar hoe
stakeholders in de zorg via open design actieve
bedenkers kunnen worden van zorgoplossingen. De
onderzoeksgroep bestaat uit een interdisciplinair
team van industriële en digitale productontwerpers,
ergotherapeuten, webontwikkelaars en makers.
Het MAKERHEALTH project faciliteert werknemergedreven innovaties door zorgprofessionals en het richt
zich op 'low tech high impact'-projecten. Het doel is om
zinvolle en noodzakelijke innovatie toegankelijk te maken.
De belangrijkste spelers in het project zijn medische
fablabs in zorgorganisaties en ontwerpbureaus.
De belpeer (beloproepsysteem) is bijvoorbeeld een
alomtegenwoordig object in veel ziekenhuizen en
kinderdagverblijven. Het grootste probleem is de
toegankelijkheid ervan, die slecht wordt opgelost door de
belpeer in het bed van de patiënt te leggen. Dit veroorzaakt
verschillende problemen zoals onbedoeld of verkeerd gebruik,
breuken door vallen, beschadiging van het aanraakscherm,
enz. De belpeer valt uit het bed of zakt op de bodem van
het bed wanneer een patiënt hem dringend nodig heeft.
De belpeerhouder is een eenvoudige, maar effectieve
aanvulling op het ziekenhuisbed. Het zorgt voor een veilige en
adaptieve verbinding met het bed. Het ontwerp resulteert in
een snelle installatie, eenvoudig onderhoud en goede hygiëne.
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Belpeerhouder, 2021
Co-ontwerpteam :
Kim Jolie,
Hôpital (Gand)
Maria Middelares,
Pilipili Design Studio
Materialen :
PCPBT & TPU
Afmetingen :
4 x 4 cm
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Vertrekkend vanuit de natuur rond Eupen richt
KASPAR HAMACHER zich resoluut op fysieke in plaats van
conceptuele vormgeving. Zoals hij zelf zegt, voelt hij zich
meer ambachtsman dan ontwerper. Wat hij met hout kan
doen, spreekt tot de verbeelding. Of het nu gaat om een
boomstronk of een stuk leder, het gaat om authenticiteit
in elke stap van zijn ontwerpproces. Hamacher's werkwijze
resulteert altijd in een uniek, persoonlijk stuk. Een stuk
design met een diepere betekenis, met een ziel.
In de film presenteert KASPAR HAMACHER zijn gebrande
houten bollen. “De bol is een object zonder een precieze
functie. Het is aan ons om er functie aan toe te, om
een emotie op te wekken. Je kunt er een drankje op
zetten, misschien kun je er op gaan zitten, of je kunt het
rondrollen, maar het draait helemaal niet om de functie,
het is eerder een sterk gevoel dat het overbrengt.”

www.kasparhamacher.be
ig : @atelierkasparhamacher
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Gebrande en
gesneden bol, 2021
Materialen :
Douglashout (spar)
gebrand, in de was
gezet, geolied.
Afmetingen :
2 x 75cm x 37cm
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Door middel van een alchemistisch proces, waarbij duurzame
vezels en organische materialen, schilderkunst, handgemaakte
en digitale processen worden gemengd, crëeert GENEVIÈVE
LEVIVIER in haar laboratoriumachtige studio doorschijnende
wandtapijten en lichtgevende panelen die de esthetiek
van de natuur in haar meest wilde en poëtische aspect
weerspiegelen. Na 10 jaar lang met haar studio A+ZDESIGN®
voor de meest gerenommeerde modehuizen origineel
textiel te hebben ontworpen, wijdt Geneviève zich nu aan de
creatie van installaties en contemplatieve in situ-projecten,
in harmonie met de omringende architectuur en natuur.
Door binnen te treden in deze cocon, op de grens van
kunst en experimenteel design, brengt Secret Garden een
ervaring van herverbinding met onszelf en met de natuur,
een bevoorrecht moment van droom en rust. Deze nieuwe
creatie bewijst eens te meer dat GENEVIÈVE LEVIVIER in
staat is materialen te metamorfoseren en onze zintuigen
te verrassen. Door verschillende vernieuwende procédés te
mengen, evolueert Secret Garden gedurende 24 uur mee
met de veranderingen van het licht en verwart de sporen
van de waarneming met een gepersonaliseerde interpretatie
van de luminescentie. Men blijft verbaasd als een kind...

www.apluszdesign.eu
ig : @geneviève.levivier
fb : Geneviève Levivier
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Secret Garden,
wellness tipi, 2021
Materialen :
Jute, PLA, natuurlijke
bloemen, pigmenten,
eco-vriendelijk
polymeer, hout.
Afmetingen :
hoogte : 160cm,
diameter : 130cm
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OS_STUDIO opgericht door Thomas Lommée & Christiane
Högner, is een Brusselse ontwerpstudio met een
duidelijke politieke agenda en de drijvende kracht achter
OPENSTRUCTURES, het open modulaire ontwerpsysteem. Naast
hun activiteiten als ontwerpers en onderzoekers, geeft Högner
les aan het Kask, School of Arts in Gent en leidt Lommée
een Bachelor Studio aan de Design Academy Eindhoven.
OPENSTRUCTURES is een open modulaire ontwerpmethode. De
ontwerpprincipes vormen de basis voor een quasi complete
circulaire economie. Door toekomstige aanpassingen reeds
in het originele ontwerp te integreren, vergemakkelijkt OS
hergebruik en voorkomt het verspilling van grondstoffen.
Het genereert onderdelen die op grote schaal uitwisselbaar
zijn, voorwerpen die oneindig aangepast en gerepareerd
kunnen worden, alsook een flexibele omgeving die dynamisch
omgaat met onze steeds sneller veranderende behoeftes.
OPENSTRUCTURES combineert de voordelen van modulariteit
met die van diversiteit. Verschillende auteurs, ontwerpers en
producenten dragen bij aan eenzelfde online database die
hierdoor voortdurend verder verrijkt en gediversifieerd word.
Naast producten en meubels, schikt OPENSTRUCTURES zich
voor alle creaties die tijd integreren en spel verwelkomen.

www.openstructures.family
ig : @openstructures
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Sinds 1935 creëert, ontwerpt en produceert RVB ® als
Belgisch fabrikant kranen waarbij ze aan uw hoogste
verwachtingen en behoeften voor uw badkamer en keuken
voldoen. RVB ® produceert in zijn Brusselse ateliers kranen
met hoge kwaliteitsnormen, met respect voor het milieu.
In de film presenteert RVB ® de Joe-collectie. Geïnspireerd
door industriële en stedelijke rondingen, is het ontwerp
uniek, de vormen zijn sterk, continu en regelmatig. Het
progressieve systeem, de gelijktijdige groei van stroming
en warmte, biedt aanpassing in één continue beweging.
Ongeëvenaarde functionaliteit en gebruiksgemak.
Het industriële en stedelijke ontwerp, onderstreept door
de slogan “form follows function”, herinnert aan de huidige
uitdagingen op het gebied van ecologie. Zo gebruikt
RVB ® massief messing, een edel materiaal dat onbeperkt
kan worden gerecycleerd, waardoor zijn producten
kwaliteit, stevigheid en duurzaamheid garanderen.

www.rvb.be
ig : @rvb.be
yt : rvb
p : rvb_belgium
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Collection Joe, 2021
Design: Co.Studio
Materialen: messing
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SEP VERBOOM is zowel ontwerper als sociaal ondernemer,
minder begaan met de objectivering van het resultaat,
meer met de context waarin het zich afspeelt.
Via Livable® platform brengt Verboom partners
samen die net zo divers zijn als hun geografie: van
de Peruaanse Amazone tot Indonesië, en van lokale
overheden of commerciële bedrijven tot NGO's.

www.livable.world
www.ontketen.be

Binnen het project ONTketen bundelt een transdisciplinair
team - de cleantech start-up Circular Matters,
ontwerpplatform Livable en het sociaal economiebedrijf
Pro Natura - de krachten om maatschappelijke problemen
zoals schaarser wordende grondstoffen, klimaatverandering
of sociale ongelijkheid te tackelen. Door natuurlijke
reststromen te combineren met een biopolymeer tot
een circulair materiaal stimuleert ONTketen kortere
ketens en een lagere CO2-uitstoot. Samen met enkele
productiepartners en ontwerpers zoekt het team naar
manieren om dat materiaal om te zetten in een product
met reële marktwaarde. Kruisbestuiving vormt de kern
van alle fases in dit collectieve onderzoek. Met dit
inclusieve traject wil ONTketen de aanzet geven voor een
ander soort economie, waarin financiële, ecologische en
maatschappelijke doelstellingen hand in hand gaan.

fb : world.livable
ig : @livable_platform
ig : @livable_world
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(c) Aaron Lapeirre
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www.studioplastique.be
ig : @sudioplastique

Theresa Bastek en Archibald Godts richtten STUDIO PLASTIQUE
in 2017 op in Brussel na hun afstuderen aan de Design
Academy Eindhoven. Hun werk combineert fantasierijke
scenario's en kritische reflecties met diepgaande onderzoeken
van complexe materiële toeleveringsketens en technologische
infrastructuren, en verlegt zo de grenzen van wat design beoogt
te bereiken. STUDIO PLASTIQUE bouwt samenwerkingsnetwerken
op rond belangrijke thema's voor de hedendaagse
samenleving, waarbij de rol van de ontwerper strategisch
wordt gepositioneerd in een zich ontwikkelend landschap
van industrie, cultuur en menselijke ervaring. (T.Shafrir)
In de film presenteert STUDIO PLASTIQUE het project Common
Sands. Common Sands-vazen zijn gemaakt van glazen
onderdelen van afgedankte huishoudelijke apparaten.
Momenteel is het hergebruik van glasafval uit elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE) een uitdaging. Inconsistente
eigenschappen maken dit glas onwenselijk voor een
glasindustrie die streeft naar consistente resultaten. Smeltstadia
en glassamenstellingen worden benut in de structuur en
textuur van het glas. De objecten zijn gemerkt met een laser
om de oorsprong, de plaats en de datum van transformatie
van de bron aan te geven en zo een geïnformeerde relatie
tussen bron, product en gebruiker tot stand te brengen.

fb : studioplastique
in : studio-plastique
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Common Sands Vazen
(Homeware-serie),
2020-21
Materialen :
Glas van afgedankte
E-Waste
Afmetingen :
12x12x20cm
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ROEL VANDEBEEK is een allround ontwerper die actief is
op verschillende terreinen binnen de vormgeving. Zijn
ontwerpen vertrekken steeds vanuit de identiteit. Het zijn
originele, verrassende producten, objecten en installaties met
een vleugje humor. Projectmatig werkt hij ook samen met
architecten wat betreft interieurprojecten en openbare ruimten.
Een object dat de ruimte inneemt en de ruimte wordt, dat is
de bedoeling van deze Chamber Chair-installatie. Dit gaat
gepaard met een bepaalde rust en doordachtheid, die ook
wordt overgedragen naar de kijker en de gebruiker. Hij of zij
zit als een ware regisseur op deze plek en neemt de leiding
doordat de stoel subtiel de kamer domineert vanuit de plinten.

www.itsaroel.com
www.objetportrait.com
fb : itsaroel
ig : @itsaroel
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Chamber Chair
installatie, 2015
Materialen:
hout, esdoorn
Afmetingen: BxHxD
7 meter x 80
cm x 45 cm
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@belgiumisdesign

Diestsevest, 76
3000 Leuven
Christian Oosterlinck
christian.oosterlinck@flandersdc.be
flandersdc.be

BELGIUM IS DESIGN, promoot het Belgische
design in het buitenland. Dit platform, dat al
meer dan 10 jaar bestaat, is een initiatief van
verschillende instituten die design promoten,
zoals Flanders DC, MAD Brussels en
Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY
(Flanders DC), stimuleert de creatieve
economie om zijn vaardigheden te vertalen
naar ondernemerschap door hen te
versterken, te verbinden en te promoten.
Flanders DC werkt voor alle creatieve
sectoren, met een bijzondere focus op
design, mode en gaming. Flanders DC is
het resultaat van een fusie tussen Flanders
DC, Design Vlaanderen en Flanders Fashion
Institute. Als vzw werken we in opdracht
van de Vlaamse overheid en nemen we
een neutrale positie in. We ondersteunen
creatieve ondernemers bij de start, groei of
professionele uitbouw van hun onderneming.
Zo zorgen we voor meer return on Creativity.
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Nieuwe Graanmarkt 10,
1000 Brussel
Dieter Van Den Storm
dieter.vandenstorm@mad.brussels
mad.brussels

Saincteletteplein 2,
1080 Brussel
Giorgia Morero
giorgia.morero@wbdm.be

MAD s een expertisecentrum voor
Mode en Design dat concreet
bijdraagt tot werkgelegenheid en
economische ontwikkeling. Tegelijk
zorgt het voor een positieve
uitstraling van Brussel op het gebied van
innovatie, uitmuntendheid en integratie.
Het doel van MAD? Vanuit een innoverend en
toekomstgericht perspectief promoot het alle
beroepen binnen de mode en design
sector, ondersteunt het haar verschillende
spelers en moedigt het nieuwe initiatieven
aan. Dit stimuleert de ontwikkeling
en uitstraling van beidesectoren,
zowel binnen als buiten Brussel.
MAD is actief op alle niveaus, van internationaal
tot lokaal. Zo bouwt het samen met zijn
partners mee aan de stad van de toekomst.

De Belgische creativiteit binnen de
designsector vertegenwoordigen en
dynamische jonge bedrijven die de
sleutelfiguren van de toekomst zullen zijn
promoten: dat is de missie van WALLONIEBRUXELLES DESIGN MODE (WBDM), het
openbaar agentschap voor de promotie van
design en fashion, dat de internationale
visibiliteit van designers van Wallonië
en Brussel wil verbeteren. Sinds 2006
ondersteunt WBDM deze creatieve
industrieën, voornamelijk aan de hand
van collectieve stands op internationale
handelsbeurzen, tentoonstellingen,
B2B-evenementen en vergaderingen met de
pers en andere internationale opiniemakers.
Via deze activiteiten blijft WBDM de bloei van
bedrijven in deze sector van dichtbij opvolgen.
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DE PERSMAP EN DE HR-BEELDEN
ZIJN BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE
VAN BELGIUM IS DESIGN:
www.belgiumisdesign.be/press

OFFICIËLE
SELECTIES

Milan Design Film Festival
(MDFF)
23 oktober 2021
Architecture and Design Film Festival
(ADFF)
Vancouver
10-13 november 2021
Washington DC
6-9 januari 2022

P E R S C O N TA C T E N

I N T E R N AT I O N A A L
PERSKANTOOR
Nicoletta Murialdo
nicoletta@nicolettamurialdo.it
M. +39 3395318579

BELGISCH
PERSKANTOOR
Dominique Lefèbvre
Wallonie-Bruxelles Design Mode
d.lefebvre@wbi.be
M +32 ( 0 ) 477 40 05 37
T +32 ( 0 ) 2 421 83 63
Natascha Rommens
Flanders DC
natascha.rommens@flandersdc.be
M +32 ( 0 ) 473 89 80 16
T +32 ( 0 ) 16 24 29 05
Dieter Van Den Storm
MAD, Home of Creators
dieter.vandenstorm@mad.brussels
T +32 ( 0 )2 880 85 62

GRAFISCHE
VORMGEVING

Kidnap Your Designer

